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   ث       
  

  مقدمه

از معتبرترین کتب مرجع در زمینه علوم تغذیه است که با دیدي کتاب تغذیه مدرن در سالمت و بیماري ها یکی 
در سال هاي اخیر نیز این کتاب همواره به عنوان یکی از منابع . عمیق به مباحث مختلف این حوزه می پردازد

  .اصلی تدریس و طرح سواالت آزمون هاي تحصیالت تکمیلی مورد نظر اساتید محترم بوده است

ر راستاي سیاست هاي آموزشی اقدام به طرح سواالت تالیفی از فصول مهم کتاب گروه آموزشی نخبگان د
با توجه به این نکته که در سال . و ارائه پاسخنامه تشریحی این سواالت نموده است 2014تغذیه مدرن ویرایش 

ان سوال نزد طراحهاي اخیر و پس از انتشار ویرایش جدید این کتاب، استفاده از فصول خاصی از این کتاب 
بسیار مورد تاکید بوده است، مطالعه کتاب حاضر را به کلیه داوطلبین گرامی آزمون هاي کارشناسی ارشد و 

  .دکتراي تغذیه توصیه می نماییم

 با آرزوي موفقیت

 گروه آموزشی نخبگان
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       ١  
  

  پروتئین ها: اولفصل 
  منابع ذخیره انرژي بدن به ترتیب کدام است؟-1

  کربوهیدرات-پروتئین–چربی ) ب   پروتئین    –چربی -کربوهیدرات-) الف
  پروتئین-کربوهیدرات –چربی ) د        کربوهیدرات       -چربی-پروتئین) ج
  ؟شود میبعد از از دست رفتن چند درصد پروتئین بدن مرگ ایجاد -2

  درصد35) د           درصد  40) ج             درصد 30) ب         درصد         20) الف
  مینه هایی است؟آاسید آمینه تورین از ترکیب چه اسید -3

  ترئونین وسیستئین) د       سیستئین ومتیونین) ج      متیونین ولوسین) ب      فنیل آالنین وتریپتوفان ) الف
  از نظر اندازه مولکولی کوچکترین و بزرگترین آسید امینه کدام است؟-4

  لوسین وفنیل االنین) د   تیروزین وتریپتوفان ) ج  گلیسین وتریپتوفان  ) ب      گلیسین وفنیل آالتین ) الف
  اسید آمینه هاي آزاد در کدام قسمت بیشتر است؟-5

  الف وج صحیح است)د        داخل عروق) ج    داخل سلول  ) ب                      خارج سلول  ) الف
  بیشترین اسید آمینه داخل سلولی کدام است؟-6

  سرین) د         گلوتامین   )ج               گلیسین) ب                                تورین  ) الف
  ؟نداردکدام اسید امینه در درون سلول وجود  -7

  هیچکدام) د           ایزولوسین ) ج               لوسین  ) ب                  اسید اسپارتیک  ) الف
  انتقال می یابد؟)سیستم غیر وابسته به سدیم(lکدام اسید آمینه ها با سیستم -8

  لیزین ) د        فنیل آالنین  ) ج           هیستیدین  ) ب                  گلیسین و آالنین ) الف
  بهترین ارزیابی دریافت مناسب تورین کدام است؟- 9

  مدفوع) د                 ادرار   ) ج               خون    ) ب                                 پالسما  ) الف
  بیشترین مقدار تورین در کدام است؟-10

  غذاهاي دریایی) د        لوبیاي سویا  ) ج              شیر گاو ) ب                   ت ماکیان  گوش) الف
  عملکرد شناخته شده تورین کدام است؟-11

  کاهش کلسترول) ب                   ساخت اسیدهاي صفراوي) الف
  مواردهمه ) د                                         آنتی اکسیدان) ج
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       ٢  
  

  غلظت آزاد پالسمایی کدام اسید آمینه در بدن از همه کمتر است؟-12
  متیونین-گلوتامین) باسید آسپارتیک        -متیونین) الف

  هیستیدین) دآالنین            -اسید آسپارتیک) ج
  کدام آسید امینه در نارسایی کلیه ضروري است؟-13

  سیستئین) د                   هیستیدین ) ج                  گلوتامین) ب                   آرژنین  ) الف
  دربیماري هارت ناپ جذب کدام اسیدآمینه مختل شده است؟-14

  ایزولوسین)د                       ترئونین ) ج                    تیروزین) ب              تریپتوفان  ) الف
  توسط فلور روده سنتز شود؟کدام اسید آمینه می تواند -15

  آرژنین) د                 تریپتوفان     ) ج                  هیستیدین  ) ب            گلوتامین   ) الف
استانداردمرجع براي اندازه گیري حداقل سطح پروتئین رژیمی ودریافت اسیدهاي -16

  آمینه ضروري در تمامی سنین کدام روش است؟
  روش محصول نهایی) دامتیاز بندي اسید آمینه    ) ج        روش فاکتوریل      ) ب   تعادل نیتروژن    ) الف
  شود؟اول توسط بستر احشا برداشت میچند در صد اسید آمینه هاي غیر ضروري در عبور -17

  %30) د          %    100) ج            %    50) ب        %    20) الف
  گیرد؟ سنتز کراتین درکجا صورت می رحلهاولین م-18

  هیچکدام) د             روده  ) جکلیه                )ب       کبد     ) الف
  کراتینین ادرار برآورد کننده چه چیزي دربدن است؟- 19

  هر سه مورد) دمیزان پروتئین عضله   ) جمیزان توده عضالنی    ) ببررسی کارکرد کلیه    ) الف
  ساعت ّناشتایی میزان دفع کدامیک بیشترین میزان را دارد؟ 48از پس -20

  اسید اوریک) د          کراتینین ) ج         اوره   ) ب        آمونیاك    ) الف
  روش بررسی تجزیه پروتئین کدام مورد است؟-21

   پیگیري ناپدید شدن پروتئین نشاندار) الف
  اندار شده حاصل از تجزیه پروتئین هاپیگیري بوسیله بررسی اسیدآمینه نش) ب
  استفاده ازآسید آمینه پس از ترجمه ) ج
  هر سه مورد) د
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  ؟شود میسنتز سلولهاي قرمز وسفید تقریبا چند گرم باز گردش پروتئین درروز را شامل -22
  گرم127) د             گرم    28 )ج        گرم     20) بگرم          70)الف
  هیستیدین در بدن کجاست؟ ذخیره عمده -23

  هموگلوبین) د                کلیه      ) ج            عضله    ) ب         کبد      ) الف
  روش ارزیابی کیفیت پروتئین چیست؟-24

  سنجش کراتینین ادرار) د           PER) ج            سنجش آلبومین ) ب   روش تعادل ازت    )الف
  غنی تري از اسید آمینه لوسین است؟کدامیک منبع -25

  غالت) د               ماهیچه     )ج              جگر     ) بتخم مرغ      ) الف
  براي تشکیل واسطه هاي پاسخهاي التهابی ضروري است؟کدام اسید آمینه -26

  سرین) د               هیستیدین    ) ج           لیزین      )ب    آرژنین     ) الف
  بزرگترین آسید امینه کدام است؟   -27

  لیزین) دگلیسین             ) جتریپتوفان           ) ب   ایزو لوسین      ) الف
  غلظت آزاد پالسمایی کدام اسید هاي آمینه در بدن از همه کمتر است؟-28

  متیونین–گلوتامین ) باسید اسپارتیک            –متیونین ) الف
  هیستیدین ) دآالنین                  -اسید گلوتامیک) ج

  کدامیک اسید آمینه ضروري است؟- 29
  اسید گلوتامیک) د    تورین     ) جسیستئین       ) ب   لیزین       ) الف
  اسید آمینه محدود کننده درحبوبات کدام است؟-30

  سیستئین) د     متیونین     ) ج     تورین    ) بتیروزین    )الف
  کدام اسید آمینه در پروتئین بیشتر است؟– 31

  فنیل آالنین) د   متیونین     ) جتریپتوفان       ) بآالنین     ) الف
  بیشترین اسید آمینه در کالژن کدام است؟-32

  هیدروکسی پرولین) دپرولین     ) جگلیسین      ) بپرولین       ) الف
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  کراتینین چقدر است؟میزان تشکیل روزانه -33
  کل وزن بدن%2.5) بکل کراتین بدن                           %.25) الف

  کل وزن بدن%7.1) دکل کراتین بدن                              %7.1) ج
عادت نمودن فرد به گرسنگی واستفاده از اجسام ستونی ظرف چه مدت پس از گرسنگی -34

  ؟شود میکامل 
  چهار هفته) دسه هفته        ) جدوهفته       ) بیک هفته       ) الف
  اندازه گیري کینتیک اسید هاي آمینه چه محدودیتی دارد؟-35

  گیرد میمتابولیسم اسید آمینه درون سلول را اندازه ن) الف
  کند میمتابولیسم اسید آمینه درپالسما را اندازه گیري ن) ب
  ضروري مناسب  استفقط براي اسید آمینه غیر ) ج
  فقط براي اسید آمینه محدودي مناسب) د

  رژیمی چه اثري دارد؟ HIS کافی بودننا-36
  همو گلوبین افزایش وآهن سرم کاهش می یابد) ب       شود میش وآهن سرم افزایش همو گلوبین کاه) الف

  الف وج ) د                               شود میباعث تعادل منفی نیتروژن ) ج
  کبد وروده مسئول چند درصد باز گردش پروتئین در بدن است؟-37

  %70) د           %      50) ج                       %     25) ب           %     20) الف
  در تروما ذخیره کدام اسید آمینه کاهش می یابد؟-38

  آالنین) د   گلوتامین       ) ج                سیستئین      ) ب    هیستیدین    ) الف
  کدام اسید آمینه نوروترانسمیتر است؟- 39

  والین) د   گلوتامین       ) جاسید گلوتامیک           ) ب   تریپتوفان     ) الف
  ؟شود میچند گرم پروتئین در مدفوع دفع "گرم پروتئین دریافتی حدودا100به ازاء- 40 

  15) د                    10) ج                                5) ب                    2) الف
  ؟کند میکدام بافت به ازاي واحد وزن انرژي کمتري مصرف -41

  قلب) د         کلیه          ) ج                  مغز         ) بعضالت          ) الف
  



 کی نخبگانشگروه پز کتاب طالیی تست تغذیه مدرن 
 

       ٥  
  

  شود؟ وتئین هاي بدن به گلوکز تبدیل میچند در صد از پر-42
  68) د                  58) ج               48) ب                            28)الف
43-EARدهد؟ ا در چند در صد از جمعیت نشان میدریافت پروتئین ر  

  درصد925درصد        د30) جدرصد        98) بنیمی از جمعیت      )الف
  ها به صورت تکی چیست؟فواید اندازه گیري کینینیک هاي متابولیت -44

  .گیرد میاندازه گیري سریعتر صورت ) ب        .نتایج براي متابولیت ها به صورت اختصاصی است)الف
  همه موارد) د                              .اطمینان اندازه گیري را بهبود می بخشد) ج

  ؟شود میبراي اندازه گیري انتقال سلولی  لوسین از چه استفاده -45
 (KIC)کتو ایزو کاپروئیک ) ب                 leucine f[l-13c]) الف

  هیچکدام) دمحصول                -روش پیش ساز) ج
  در روش فاکتوریال دفع اجباري نیتروژن شامل چیست؟-46

  mg/kg /d10دفع نیتروژن در مد فوع ) ب                         mg /kg/d30دفع نیتروژن ادراري )الف
  الف وب) د            54mg/kg/dجمع کلی دفع اجبار ي نیتروژن ) ج

  ؟باشد نمیکدام عبارت زیر  در مورد دفع نیتروژن صحیح  -47
 است 38mg/kg/dدفع نیتروژن ادراري ) الف

 است 16mg/kg/dنیتروژن دفع شده در مدفوع ناشی از آنزیمها وریزش سلولهاي روده) ب

نیتروژن دفع شده از عرق، پوست، مو، ناخن، خونریزي ماهیانه در زنان، مایع منی در مردان، در یک رژیم ) ج
 است 8mg/kg/d-5و دریک رژیم با پروتئین کافی 3mg/kg/d-2بدون پروتئین 

 است 54mg/kg/dدفع کلی اجباري نیتروژن ) د

  کفایت پروتئین کازئین شیر در موش چقدر است؟-48
  2,8) د                   0,6) ج                    0,4) ب                          2,4) الف
  صد نیاز در کودکی است؟اسید آمینه ضروري چند در- 49

  درصد50) د       درصد    11) ج   درصد        20) ب       در صد         30) الف
  گلوتامین در چه شرایطی ضروري است؟-50

  ب وج) د              عفونت  ) ج          تروما      ) ببیماران سرطانی       ) الف



 کی نخبگانشگروه پز کتاب طالیی تست تغذیه مدرن 
 

       ٦  
  

  ؟شود میتزریق سریع کدامیک از اسید آمینه زیر باعث کاهش فشار خون -51
  والین) د      آرژنین         ) ج     تیروزین         ) ب         گلوتامین      ) الف
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  پاسخنامه فصل پروتئین ها
 است و میزان ذخیره 6kgومیزان ذخیره پروتئین   15kgمیزان ذخیره چربی در بدن ) الفگزینه -1

  .است 2/0کربوهیدرات تنها 
درصد از پروتین بدن می تواند موجب کاهش در قدرت ماهیچه  30از دست دادن بیش ازتقریبا  )ب گزینه-2

  .شود میودر نتیجه مرگ  کارکرد اندام هاها براي تنفس، کارکرد ایمنی، 
که از متیونین وسیستئین تشکیل شده )آمینواتان سولفونات(تورین یک شبه اسید آمینه است) جگزینه -3

  .است
  .از نظر اندازه مو لکولی گلیسین کوچکترین وتریپتوفان بزرگترین اسید آمینه می باشد )الفگزینه -4
  .برابر بیشتراز خارج سلول است15هاي آزاد در درون سلولها غلظت اسید آمینه  )الفگزینه -5
مینه در آبا توجه به جدول غلظت اسید امینه درداخل سلول وپالسما گلوتامین فراوان ترین اسید ) جگزینه -6

  هر دو محیط است
  سپارتیک در داخل سلول وجود نداردآاسید  )الفگزینه -7
حجیم مانند اسید آمینه هاي فنیل االنین، متیونین، تیروزین، تریپتوفان  اسید آمینه هاي خنثی و )جگزینه -8

از حامل هاي دیگر مانند سیستم .انتقال می یابد )غیر وابسته به سدیم(lوهیستیدین بوسیله سیستم 
AsC)براي انتقال اسید امینه هاي گلیسین، آالنین، ترئونین،  )یون-استفادهاز انرژي موجود در گرادیان سدیم

 و Nبراي انتقال گلوتامات و آسپارتات، سیستم )- XAG(حامل هاي آنیونی.شود میرین وپرولین استفاده س
Nm  براي گلوتامین، آسپارژین وهیستیدین وسیستمY+ شود مینیز براي اسید آمینه هاي بازي استفاده.  

براي ارزیابی دریافت مناسب تورین از میزان تورین ادرار بیشتر از میزان تورین پالسما استفاده  )جگزینه - 9
  .شود می
گرم 100میکرو مول تورین است ودرهر 6614گرم گوشت غذاهاي دریایی100در هر  )د گزینه-10

 20میلی لیتر شیر 100میکرو مولودر هر 4گرم سویا وبعضی مغزها100میکرو مول ودر هر 2245ازگوشت ماکیان 
  میکرو مول تورین وجود دارد
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تنها عملکردي که به خوبی شناخته شده است نقش آن در ساخت اسیدهاي صفراوي  )دگزینه -11
گرم تورین در روز تورین در افرادي که رژیم حاوي کلسترول باال دارند سبب کاهش کلسترل 6مصرف .است

  .دارد احتماال تورین نقش آنتی اکسیدانی هم .میشود
  .اسید آسپارتیک  در بدن از همه کمتر است -متیونین هاي غلظت آزاد پالسمایی اسید آمینه )الفگزینه -12
  .در نارسایی کلیه ضروري است آسید امینه هیستیدین )جگزینه -13
توانند افراد مبتال به بیماري ژنتیکی هارت ناپ به دلیل نقص در انتقال روده ا ي وکلیوي نمی  )الفگزینه -14

  .تریپتوفان را جذب کننداما می توانند آنرا به صورت دي پپتید جذب نمایند
استفاده  که می تواند جذب و کند میفلور میکروبی روده مقادیر نامعلومی هیستیدین تولید  )الفگزینه -15

  .شود
گیري شریانی وریدي اندازه :روشهاي دیگر اندازه گیري متابولیسم پروتئین در انسان شامل )الفگزینه -16

شاخص (باز گردش اجزا اسیدهاي آمینه ضروري -روش محصول نهایی-اسید آمینه یا نشانگر ها در بستر بافتی
  ).سنتز دنوو وگلوکونئوژنز(اسید آمینه غیر ضروري -)تجزیه پروتئین

ه از نشانگر براي اندازه استفاد—استفاده از نشانگر براي اندازه گیري سنتز پروتئین-)اکسیداسیون اسید امینه(اوره
  گیري تجزیه پروتئین

درصد از اسید امینه هاي ضروري لوسین، فنیل االنین و لیزین بوسیله  50تا  20به طور کلی ) الفگزینه -17
بیش از نیمی ازاسیدآمینه هاي غیر ضروري شامل آالنین، ارژنین و گلوتامین .برداشت احشایی برداشته میشود

 .کند میاحشایی برداشته شده وبستر احشاییتقریبا تمامی گلوتامات را برداشت  درعبور اولتوسط بستر

اولین مرحله در کلیه وبا انتقال گروه گوانیدوي آرژنین به آمینوي گلیسین وتشکیالورنیتین  )الفگزینه -18
وسپس این ترکیب درکبدبا استفاده از آدنوزیل متیونین متیله شده وکراتین  شود میوگوانیدو استات انجام 

  .بوجود می آید
وکراتینین ادرار میزان توده  شود میجهت بررسی کارکرد کلیهازکراتینین خون استفاده  )الفگزینه - 19

  .عضالنی را نشان میدهد
کراتینین بیشترین میزان وپس از دو روز  در رژیم پر پروتئین وکم پروتئین پس از اوره دفع )الفگزینه -20

  .ناشتایی دفع آمونیاك بیشترین میزان رادارد
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پیگیري بوسیله بررسی  ,ناپدید شدن پروتئین نشاندار پیگیري شامل روش بررسی تجزیه پروتئین )دگزینه -21
 .می باشد ترجمهاستفاده ازآسید آمینه پس از  و اسیدآمینه نشاندار شده حاصل از تجزیه پروتئین ها

باز  )گرم70(ویک چهارم  دهد میعضالت اسکلتی یک سوم پروتئین در بدن راتشکیل  )جگزینه -22
گرم در روز، سنتز سلول 127باز گردش پروتئین دراحشا ودیگر ارگان ها . گردش پروتئین را شامل می شوند

گرم در 20د به درون پالسما نیزتقریباگرم در روز وپروتئین سنتز وترشح شده بوسیله کب 28سفید وقرمزتقریبا
  .روز است

نیاز به هیستیدین به صورت روزانه کم ولی ذخایر این اسید امینه در بدن زیاد می باشد که عمده  )دگزینه -23
  .آن در هموگلوبین وکارنوزین است

یا نسبت کارایی پروتئین یک روش ارزیابی کیفیت  PER(protein efficiency ratio( )جگزینه -24
پروتئین است که به صورت وزن بدست آمده به گرم تقسیم بر مقدار پروتئین آزمایشی مصرفی به گرم موش 

  .شود میجوان در حال رشد در یک دوره زمانی تعریف 
 جگر بیشتر استبه جز لوسین که در تخم مرغ منبع اصلی اغلب اسید آمینه ها است  )الفگزینه -25

وآرژنین، آسپارتات، آسپارزین، گلوتامات، گلوتامین، لیزین، هیستیدین وگلیسین که در ماهیچه بیشتر از تخم 
 .مرغ است

آرژنین براي تشکیل .آرژنین یک آسید آمینه بازي و از محصوالت فرعی سیکل اوره است )الفگزینه -26
  .ستاکسید نیتریک وسایر واسطه هاي التهابی ضروري ا

  تریپتوفان بزرگترین وگلیسین کوچکترین اسید آمینه است )الفگزینه -27
میکرومول است کمترین میزان وگلوتامین با 02.0غلظت پالسمایی متیونین و اسید اسپارتیک  )الفگزینه -28
گلوتامیک میکرو مول است ومیزان اسید  33.0میکرومول بیشترین میزان است ودر رتبه دوم آالنین با 57.0

  .است 08وهیستیدین 
  شود نمیاسید آمینه ضروري یا جبران ناپذیر یعنی توسط متابولیسم درونی بدن ساخته  )الفگزینه - 29

  .والین اسید آمینه ضروري هستند-فنیل آالنین-ترئونین–تریپتوفان  -متیونین -ایزولوسین -لیزین-هیستیدین 
در غالت ومنابع حیوانی به اندازه کافی .ده در حبوبات استمتیونین اسید آمینه محدود کنن )جگزینه -30

  وجود دارد
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اسید آمینه هاي بزرگ مثل تریپتوفان، فنیل آالنین به میزان کمتري در پروتئین وجود دارد  )الفگزینه -31
ن تر ولی اسید امینه هاي کوچک وبا قطبیت محدود مثل آالنین، سرین، لوسینووالین نسبتا در پروتئین ها فراوا

  .می باشند
گلیسین وپرولین .کالژن گلیسین است و مقدار فراوانی پرولین وهیدروکسی پرولین دارد%33 )الفگزینه -32

پیوندهاي  cross  linkingبه چرخش ودر هم پیچیدن زنجیره هاي کالژن کمک کرده وهیدروکسی پرولین 
 .هیدروژنی را میسر می سازد

وبه میزان  )درصد کل ذخیره کراتین بدن7.1حدود (میزان تولید روزانه کراتینین ثابت است )جگزینه -33
  .ذخیره کراتین وکراتین فسفات دارد

روز اول بسیار کاهش می یابد وتا 3مقدار نیتروژن دفعی درپاسخ به کمبود پروتئین رژیمی در )الفگزینه -34
  .شود میروز هشتم در سطح جدیدیازدفع نیتروژن تثبیت 

  .گیرد میاسید آمینه درون سلول را اندازه ن اندازه گیري کینتیک اسید هاي آمینه متابولیسم )الفگزینه -35
دي پپتید بتا آالنین هیستیدین که به (هیستیدین به مقدار فراوانی  در هموگلوبین وکارنوزین )الفگزینه -36

نیاز به هیستیدین بسیار کم وذخایر آن در بدن زیاد ا ست وپس از .شود مییافت )دفراوانی در عضالت وجود دار
براي مشاهده تاثیر کمبود .، اثرات غیر مستقیم کمبود هیستیدین استشود میاین مدت آنچه که مشاهده 

مثل کا هش همو گلوبین (هیستیدین، این اسید آمینه باید به مدت بیشتر از یک ماه از رژیم غذایی حذف شود
  .نه تغییر تعادل نیتروژن) هن سرمآوافزایش 

  .رصد باز گردش پروتئین در بدن استد% 50کبد وروده مسئول  )جگزینه -37
  .کاهش می یابدگلوتامین  در تروما ذخیره اسید آمینه  )جگزینه -38
گلوتامات هم پیش ساز ساخت نروترانسمیتر بوده وهم خود یک نروترانسمیتر است ودر ) الفگزینه - 39

گلومات جز نروترانسمیتر .بیماریهاي نرودژنراتیو متعددي از اسکلروز جانبی امیوترفیک تا آلزایمر مهم می باشد
  .تحریکی است

گرم  75گرم، از ادرار  10دفع روزانه پروتئین از مدفوع .شود میپروتئین از طرق مختلفی دفع )جگزینه -40
  .گرم هم از راههاي دیگر می باشد15و
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درصد نیاز به انرژي را نیز به خود 20درحالیکه  دهد میدرصد از وزن بدن را تشکیل 2مغز  )الفگزینه -41
  .درصد است21درصد وبراي کبد 22اختصاص نیازانرژي براي عضالت 

براي سنتزپروتئین جدید "یا بیشتر اسید آمینه هاي حاصل  از تجزیه پروتئین ها مجددا %80 )جگزینه -42
  .درصد از  پروتئین بدن می تواند به گلوکز تبدیل شود58همچنین  .گیرد یممورد استفاده قرار 

که در مورد  دهد میدریافت پروتئین با تعادل ازتصفر رادر نیمی از جمعیت نشان EAR )الفگزینه -43
گرم بر 0,8 سال 18در صد جمعیت نشان میدهد که در افراد باالتر از  98 تعادل رادر RDAاست0,66پروتئین 

  .گرم در روز است کیلو
نتایج براي متابولیت ها  :عبارتند از فواید اندازه گیري کینینیک هاي متابولیت ها به صورت تکی )دگزینه -44

  .اطمینان اندازه گیري را بهبود می بخشد وگیرد میاندازه گیري سریعتر صورت  وبه صورت اختصاصی است

این ترکیب  شود میکتو ایزو کاپروئیک اسیدبراي اندازه گیري انتقال سلولی لوسین استفاده  )الفگزینه -45
  .شود میاز لوسین در داخل سلول طی فرایند ترانس آمیناسیون تشکیل 

این روش تمامی از دست .شود میازروش فاکتوریل براي اندازه گیري نیازبه پروتئین استفاده  )جگزینه -46
که معادل با مجموع از کند مینه یک فرد بزرگسال رادر یک رژیم بدون نیتروژن بررسی دهی احتمالی روزا

   :دست دادن اجباري نیتروژن است وشامل مقادیر زیر است

 38mg/kg/dدفع نیتروژن ادراري )1

 12mg/kg/dنیتروژن دفع شده در مدفوع ناشی از آنزیمها وریزش سلولهاي روده)2

یک در  ، مردان مایع منی در خونریزي ماهیانه در زنان ، مو ،ناخن، ،پوست،نیتروژن دفع شده از عرق )3
 8mg/kg/d-5دریک رژیم با پروتئین کافی  و3mg/kg/d-2رژیم بدون پروتئین 

  54mg/kg/dدفع کلی اجباري نیتروژن )4

 .باشد می12mg/kg/d  نیتروژن دفع شده در مدفوع ناشی از آنزیمها وریزش سلولهاي روده )بگزینه  -47

است ولی قابل تعمیم  0,4و2,4، 2,8کفایت پروتئین براي کازئین، سویا وگلوتن گندم به ترتیب  )دگزینه -48
  .شود میبه انسان نیست در انسان پروتئین رفرانس تخم مرغ است وبقیه با آن مقایسه 

درصد ازنیاز 20اري، درصد از نیازدر دوران نوزادي وشیر خو30اسید آمینه ضروري بیش از  )الفگزینه - 49
  .درصد ازنیاز درنوجوانی رادارند11درکودکیو
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گلوتامین در شرایط تروما وعفونت یک اسید آمینه ضروري است ولی در بیماران سرطانی می  )دگزینه -50
  تواند مضر باشد

تزریق سریع تریپتوفان وتیروزین به داخل ورید مرکزي سبب کاهش فشار خون در حیوانات ) الفگزینه -51
  .  شود میآزمایشگاهی 
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  کربوهیدرات و فیبر:دوم فصل
  ؟شود میچند درصد انرژي در کشورهاي در حال توسعه از کربو هیدرات تامین -1

  درصد80) د            درصد      70) ج                درصد     60)ب                      درصد         50) الف
  عمده کربو هیدرات مصرفی به چه شکلی است؟-2

  پلی ساکارید) د        تري ساکارید    ) ج          دي ساکارید        ) ب                  منو ساکارید       ) الف
  ؟نیستندکیبات زیر جزء کر بوهیدرات ها کدامیک از تر-3

  رافینوز) د                 اینولین     ) ج                      لیگنین     ) ب                              کیتین     ) الف
  اینولین در چه ترکیباتی وجود دارد؟-4

  هر سه) د                  داهیال     ) ج                گل قاصدك   ) ب           آرتیشو اورشلیمی     ) الف
  کدام غذا درصد آمیلو پکتین بیشتري دارد؟-5

  ذرت) د                 کاساوا       ) ج                         گندم       ) ب                          برنج       ) الف
  کدام غذا آمیلوز بیشتري دارد؟-6

  ذرت) د                      برنج     ) ج                           گندم      ) ب               سیب زمینی     )الف
  کند؟ ق کدام اتصال نشاسته را تجزیه میآمیالز بزا-7

  هیچکدام ) د                   هر دو     ) ج               6-1اتصال داخلی ) ب         4-1اتصال داخلی )الف
  چه ترکیبی حاصل عمل آمیالز پانکراسی است؟ -8

  پلی ساکارید) د         دکسترین محدود ) ج                    مالتو تریوز      ) ب                  مالتوز       ) الف
  شود؟ وسط چه آنزیمی به گلوکز تبدیل میمالتو تریوز ت - 9

  الف وب) د            آمیالز بزاقی        ) ج         آمیالز پانکراسی     )ب           دي ساکاریداز     ) الف
  گیرد؟ یطی بهتر صورت میهضم نشاسته در چه شرا -10

  هر سه) د            رطوبت کافی     )ج                           گرما      ) ب                  اسید معده     ) الف
  است؟کدام پاسخ درست -11

  شود مینشاسته مقاوم در روده باریک هضم ) ب                      شود نمیهضم "نشاسته مقاوم اصال) الف
  ب وج) د              شود مینشاسته مقاوم در روده بزرگ هضم ) ج
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  نشاسته مقاوم کدام است؟ -12
  گرانول هاي غیر ژالتینه ) ب            گرانول هاي ژالتینه                   ) الف

  نشاسته گرانول) د               نشاسته کریستالیزه                       ) ج
  نشاسته مقاوم در چه غذایی بیشتر است؟ -13

  چغندر) د        حبوبات      ) ج             ذرت      ) ب        الف سیب زمینی         
  در مقابل هضم مقاوم تر است؟ نشاسته خام کدام ماده غذایی -14

  چغندر) د              جو       ) ج   سیب زمینی         ) ب              گندم         )الف
  چند نوع نشاسته مقاوم وجود دارد؟ -15

 RS1نشاسته با پوسته فیزیکی در دانه وحبوبات تا حدودي آسیاب شده) الف

 Rs2در موز وسیب زمینی    BنوعXگرانول هاي کریستالی غیر ژالتینی با الگوي اشعه ) ب

 RS3آمیلو رتروگرید) ج

  هر سه مورد) د
ریافتی در زندگی غربی را شامل نشاسته مقاوم چند درصد دریافتی در کل نشاسته د -16
  شود؟ می
  درصد20) د    درصد      15-10) ج            درصد        10-5) ب                          درصد     5-2) الف
  محصول نهایی تخمیر نشاسته هاي مقاوم چیست؟ – 17

  هر سه) د                        متان) ج               دي اکسید کربن) ب           اسید چرب کوتاه زنجیر)الف
  شود؟ توسط چه عواملی تحریک می peptide-yyو GLP-1تولید هورمونهاي -18

  هر سه ) دپروپیونات        ) جاینولین       ) بالف بوتیرات       
  چند درصد نشاسته آمیلوز است؟ - 19

  %35) د%        50) ج%         20) ب%         80) الف
  ؟شود میچه غذایی باعث کاهش سرطان کولون  -20

  غذاي کربو هیدراتی) باسیدهاي چرب فرار                 ) الف
  لیپیدها) د         غذاي پر فیبر                       ) ج
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    شیرین ترین قند کدام است؟-21
  فروکتوز) د      گلوکز         ) ج        مالتوز       ) ب         ساکاروز       ) الف
  چیست؟درگلبول قرمز  حامل گلوکز-22

 GLUT1) د         GLUT3) ج         GLUT2) ب           GLUT4) الف

  حامل فروکتوز در روده چیست؟-23
  GlUt4) د            GlUt3) ج            GlUt2) ب             GlUT1) الف
24-GlUt2حامل گلوکز در کجاست؟  

  الف و ب) د                مغز     ) ج               کلیه     ) ب           درکبد      ) الف
  حامل عمده گلوکز در نورون ها چیست؟ -25

 GlUt4) د          GlUt 3)ج GlUt2             )ب             GlUt1) الف

  یند انتقال براي گلوکز در سلول قرمز خون چگونه است؟آفر-26
  شود میبا تحریک آدنوزین تري فسفات تنظیم  )ب                     متقارن است                          ) الف

  هر سه) ددر زمان افزایش قند پالسما  مفید است           ) ج
  یند انتقال گلوکز در کبد به چه صورت است؟آفر- 27 

  مشابه اي براي جریان ورودي وخروجی دارد Km) ب                   متقارن است                       )الف
  هر سه مورد درست است )د          است GlUT2حامل گلوکز در کبد ) ج

  تمایل کدام حامل براي انتقال گلوکز در مغز بیشتر است؟-28
  GlUt2) ب                     GlUt1) الف

  GlUt4) ج                        GlUt3) ج
29-GlUt4 گلوکز در کدام بافت ها است؟حامل عمده  

  هر سه) د           عضله اسکاتی      ) جعضله قلبی        ) ببافت چربی                 ) الف
  مهم در همئوستاز گلوکز ودیابت چیست؟ جزء) 30

  هیچکدام) د        هر دو                   ) ج               GlUt4) ب           GlUt2تنظیم) الف
  حامل فروکتوز در اسپرم چیست؟ -31

  GlUt6) د                            GlUt5)ج                  GlUt4) ب               GlUt3) الف



 کی نخبگانشگروه پز کتاب طالیی تست تغذیه مدرن 
 

       ١٦  
  

32- Phlorizin  ؟کند میبا کدام یک از حاملین گلوکز رقابت  
  G LUT6) د        G LUT5) ج              GLUT4)ب            GlUT2) الف
  سلولهاي مخاطی روده به خون کدام است؟ ناقل گلوکزاز غشاء -33

  هر سه) د           SGLT3) ج                 SGLT2) ب            SGlT1) الف
  ؟شود میفسفریله کردن گلوکز توسط چه عاملی ایجاد  - 34 

  4هگزوکیناز) د        3هگزوکیناز) ج            2هگزوکیناز ) ب        1هگزوکیناز ) الف
  ؟بخشد نمیکدام عوامل پاسخ انسولین به غذاي خورده شده را بهبود -35

  استروژن) دالکتوژن جفتی           ) ج      سمپاتیک      )بپاراسمپاتیک           ) الف
  ؟گیرد میانتقال فروکتوز در کبد توسط کدام عامل صورت  -36

  GLUT6) د                   GLUT5) ج         GLUT4) ب                GLUT2) الف
  در کدام شرایط سطح گلوکز در خون پایین است؟ -37

  جراحی) د              استرس       ) جهیپوتیروییدي          )ب       هیپرتیروئیدي     ) الف
  ؟نیستتیروئید هورمون  م یک از موارد زیر عملکردکدا-38

  افزایش گلوکونئوژنز) ب  سنتز گلیکوژن         ) الف
  هیپر گلیسمی) د       گلیکولیز                ) ج

فاکتور رونویسی که نقش اساسی را در لیپولیز به دنبال دریافت باالي کربوهیدرات بازي - 39
  کدام است؟ کند می
  SREBP1-B)د            SREBP2) ج                      CHREBP) ب        SREBP1-A) الف
  گاالکتوزمی در چه شرایطی خطر بیشتري دارد؟-40

  الف و ب) د  دیابت                  ) ج            افزایش زیاد گاالکتوز) بدریافت الکل           ) الف
  است؟ غلطکدام یک -41

  درصد فروکتوز دارند 70تا 45 میوه ها در حدود) الف
  .یابد نمیکاهش  Phlorizinجذب فروکتوز بوسیله ) ب
  جذب فروکتوز موجود در ساکاروز سریعتر از جذب فروکتوز به تنهایی است) ج
  هر سه درست است) د
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  در کدام بافت وجود دارد؟ Bآلدوالز نوع -42
  بافت جنینی) دبافت عصبی         ) ج           کبد     ) بعضله      ) الف
  سریع چه منبعی سوخت اول است؟در ورزش -43

  هر سه) دکربوهیدرات         ) ج     پروتئین      ) بچربی     ) الف
  در شرایط ورزشی چه اقدامی مفید است؟-44

  ساعت قبل از مسابقه 4 تا 3گرم کربوهیدرات  400-300مصرف یک میان وعده با ) الف
  مسابقهگرم کربوهیدرات یک ساعت قبل از  30تا15مصرف ) ب
  مصرف فروکتوز کافی) ج
  همه موارد )د

 تست تنفسی چه اشکالی در بررسی سوء جذب کربوهیدراتها دارد؟-45

  .مقدار کربوهیدرات جذب شده قبل از رسیدن به کولون معلوم نیست) الف
  هیدروژن تنفسی تنها کسري از جذب است ) ب
  در عدم تحمل به الکتوز کاربرد دارد) ج
  هر سه مورد ) د

  نمایه گلیسمی به چه عواملی بستگی دارد؟-46
  محتوي فیبر) بماهیت ساختمان نشاسته           ) الف

  هر سه درست است) د   روش پخت وپز                       ) ج
  درمورد دریافت قندهاي ساده چیست؟WHOتوصیه  -47

  درصد انرژي دریافتی10از بیشتر ) بدرصد انرژي دریافتی                    10کمتر از ) الف
  درصد انرژي دریافتی20بیشتر از ) ددرصد انرژي دریافتی                        20کمتر از ) ج

  ارگانیسم عمده در پالك دندانی چیست؟ -48
  استرپتوکوکوس موتانس) ب     استرپتوکوکوس پیوزن                ) الف

  هیچکدام) د استرپتوکوکوس ساپروفیکوس            ) ج
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  ؟شود میچه عاملی در نوشابه ها باعث پوسیدگی دندانی - 49
  اسید فسفریک موجود در ان) بقند موجود در آن             ) الف

  هر سه درست است) د   گاز موجود در آن             ) ج
  فواید سالمتی فیبر به چه چیز آن وابسته است؟ -50

  هر سه ) د   سیري پذیري                  ) جتخمیر پذیري        ) ب  ویسکوزیته                  ) الف
  میزان نیاز یک زن باردار به فیبر چه مقدار است؟ – 51

   21 )د                                      29 )ج                          28) ب                             27 )الف
  میزان نیاز یک فرد میانسال به فیبر چقدر است؟ – 52

   21 )د                                      29 )ج                            28 )ب                           27 )الف
  بتاگلوکان چه اثري بر هضم جذب روده اي دارد؟  -53

  کاهش سرعت تخلیه معده  )بافزایش کشش معدي                   ) الف
  هر سه مورد ) د    ایجاد حالت ژل مانند                   ) ج

  سبوس گندم چه اثري بر هضم و جذب روده اي دارد؟ – 54
  کاهش سرعت تخلیه معده  )بافزایش کشش معدي                            ) الف

  افزایش تخمیر ) د    کاهش آپولیپوپروتئین                            )ج
  چه عواملی بر احساس سیري اثر دارد؟ -55

  فیبرهاي با ویسکوزیته باال  )بمانع ایلئالی                               ) الف
  الف و ب  )د   پکتین ها                                    ) ج

  دهند؟ قدرت ایمنی را در روده افزایش میچه عواملی  – 56
  بیفیدوباکترها ) بالکتوباسیلوس                              ) الف

  الف و ب ) د          پکتین ها                                  )ج
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  پاسخنامه فصل کربوهیدرات و فیبر
 %50انرژي از کربو هیدرات است ودر کشورهاي توسعه یافته  %70در کشورهاي در حال توسعه ) جگزینه -1

  .شود میانرژي مصرفی را شامل 
کربوهیدرات مصرفی به شکل پلی ساکارید وعمدتا نشاسته است، ولی دي ساکارید هاي %60 )دگزینه -2

  .دهد میآن را تشکیل  %30و10الکتوز وساکارز به ترتیب 
ه تشکیل شده است، کیتین یک پلی ساکارید تغییر یافته حاوي لیگنین از آسید هاي امین) الفگزینه -3

استیل گلوکز آمین است که اسکلت خارجی جانورانی مثل حشرات وسخت پوستان – Nنیتروژن به صورت
 شود میاینولین نشاسته ایست که در برآمدگی وریشه هاي داهیال، آرتیشو وقاصدك یافت .دهد میراشکل 

برخی الیگوساکاریدها مانند رافینوز واستاکیوز به .کند میفقط فروکتوز تولید  شود میوزمانی که هیدرولیز 
  .که تنها توسط آنزیمهاي باکتریایی کولون می توانند شکسته شوند شود مییافت  legumeمقدارکمی در 

  .رجوع شود 3به پاسخ سوال ) دگزینه -4
ذرت >%80سیب زمینی >%81,5برنج>%83نشاسته کاساوا :از نظر در صد آمیلو پکتین  )ج گزینه-5

  .، از نظر آمیلوز بر عکس است%75 گندم>%.76
  .رجوع شود 5به پاسخ سوال  )الفگزینه -6
بنابراین محصول .را تجزیه نمایند4-1آمیالز بزاقی وپانکراسی تنها می توانند اتصاالت داخلی  )الفگزینه -7

  .است )مالتوتریوز(وتري ساکارید)التوزم(متصل دي ساکارید)α-)1-4نهایی تجزیه بوسیله آمیالز 
کارکرد آمیلوز پانکراسی تولید الیگو ساکارید بزرگ دکسترین محدود است که حاوي گلوکز  )جگزینه -8

  .است) 6-1(تایی با یک یا بیشتر اتصال8تقریبا
ایزو –مالتوز ومالتو تریوز توسط آنزیم دي ساکاریداز ترشحی از پرزهاي روده، ساکاراز  )الفگزینه - 9

  .شود میمالتاز به گلوکز آزاد تبدیل 
-α(گرما موجب ژالتینه کردن گرانول هاي نشاسته شده وبنابر این احتمال هضم آنزیمی  )الفگزینه -10

  .دهد میآنها را افزایش ) امیالز
حتی پس از تماس طوالنی با آنزیم در روده باریک غیر قابل هضم است Rsمقاوم یانشاسته  )جگزینه -11

  .از این نظر شبیه فیبر غذایی است شود میولی در کولون توسط باکتري ها تخمیر 
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                              .استگرانول هاي ژالتینه   شامل   نشاسته مقاوم )الفگزینه -12
 3,5تا 1درصد وزن خشک، در سیب زمینی 2تا0,4نشاسته مقاوم غیر قابل هضم در غالت  )جگزینه -13

  .دهد میدرصد را تشکیل 5,7تا  3,5درصد ودر حبوبات 
  .در مقابل هضم مقاوم تر استگندم  نشاسته خام  )الفگزینه -14
 RS1با پوسته فیزیکی در دانه وحبوبات تا حدودي آسیاب شده نشاستهشامل  نوع نشاسته مقاوما )دگزینه -15

آمیلو  و Rs2در موز وسیب زمینی  B نوع Xگرانول هاي کریستالی غیر ژالتینی با الگوي اشعه ,
  .RS3رتروگرید

   .شود میدرصد  در کل نشاسته دریافتی در زندگی غربی را شامل 5-2نشاسته مقاوم دریافتی ) الفگزینه -16
 و دي اکسید کربن و اسید چرب کوتاه زنجیر شامل محصول نهایی تخمیر نشاسته هاي مقاوم )دگزینه -17

  .می باشد متان
این دو هورمون باتحریک توسط اسید هاي چرب فرار مانند بوتیرات وپروپیونات از الیگو  )دگزینه - 18 

 شود میساکاریدهایی مانند اینولین والیگو فروکتوز وفیبرهاي غذایی از بخش دیستال دستگاه گوارش ترشح 
ومتابولیسم  نقش مهمی دراثر بر روي ترشح انسولین GLP-1این دو هورمون در سیري با مهار تخلیه معده و

  .کربوهیدرات ولیپید دارد
  .درصد آمیلو پکتین تشکیل شده است85تا  80درصد آمیلوز و 20تا 15نشاسته از  )الفگزینه - 19
 .شود میمصرف غذاهاي پر فیبر براي مدت طوالنی موجب کاهش ابتال به سرطان کولون  )جگزینه -20

برها انتقال کولون را سریعتر کرده وجذب مواد مکانیسم  احتمالی بدین دلیل است که کارکرد حجمی فی
  .دهد میشیمیایی در لومن وکارسینوژن ها را کاهش 

-61گلوکز>100ساکاروز>HfCs128-116>، 180-130فروکتوز :قندها از نظر شیرینی  )دگزینه -21
  40-15الکتوز >50-43مالتوز >70
تسهیل شده در گلبول هاي قرمز انسان از ناقل هاي حامل گلوکز از طریق انتشار  GLUT1 )دگزینه -22

به میزان زیادي در قلب، کلیه، سلولهاي چربی، فیبروبالست ها، جفت، رتیناومغز وبه میزان  GlUT1 .است
به میزان زیادي در اندوتلیال عروق کوچک مغز ي بیان میشود که .پایینی در عضالت وکبد توزیع شده است

  .دمغزي را شکل میده –قسمتی از سد خونی 
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 .توانایی انتقال گلوکز، گاالکتوز، مانوز و فروکتوز رادر انتروسیت دارد GlUt2) الفگزینه -23

 βحامل گلوکز در غشاء سینوسی کبد، سلولهاي توبولی کلیه ها، انتروسیت وسلولهاي  GlUt2 )دگزینه -24
  .ترشح کننده انسولین پانکراس است

به نظر می رسد در تمامی بافت ها وجود دارداما در مغز، کلیه ها وجفت به میزان  GlUt3) جگزینه -25
 .شود میدر مغز به طور عمده در نورونها بیان  شود میباالتري بیان 

به صورت نامتقارن است  که این حالت با اتصال متابولیت داخل  RBCیند انتقال در آفر )الفگزینه -26
در زمان پایین بودن  گلوکز خارج سلولی  دهد میاین حالت به حامل اجازه . تنظیم میشود ATPسلولی ومهار 

  .وباال بودن درخواست داخل سلولی موثر باشد
عالوه بر صحیح بودن موارد گزینه ها این حامل با ظرفیت باالوکشش پایین براي جریان  )دگزینه -27

  .تخروجی سریع گلوکز به دنبال گلوکونئوژنز مفید اس
به صورت معنی  GlUt3هردو حاملین گلوکز در مغز هستند اما تمایل  GlUt3 و GlUt1 )جگزینه -28

  .داري باالتر است
حامل عمده گلوکز در بافت ها ي حساس به انسولین، چربی سفید وقهواي وعظله اسکلتی  )دگزینه - 29

  .وقلبی است
  .است GlUt2 تنظیم جزءمهم در همئوستاز گلوکز ودیابت )الفگزینه -30
عمده فروکتوز در لومن روده، اسپرم ودرحد کمی در سلول بتاي پانکراس حامل GlUt5 )جگزینه -31

  .است
یک ترکیب با تمایل رقابتی باال براي مکان قند در ناقل هاي فعال گلوکز می  PHLORIZIN )دگزینه -32

که  PHLORETINاین حامل ها بوسیله .ندارد GLUTE5تا  GLUTE1باشد اینترکیب اثري بر روي 
 .شود میاست مهار  PHLORIZINآگلیکون 

وهر  شود میکشش وتمایل باالیی دارد وبه صورت عمده در روده کوچک بیان  SGLT-1 )الفگزینه -33
 شود میتمایل کمتري داشته ودر توبول کلیه   SGLT-2اما  دهد میملکول گلوکز  رابا دو یون سدیم انتقال 

از روده خوك ایزوله شده وتمایل وکشش پایینی  SGLT-3وگلوکز را با یک ملکول سدیم انتقال میدهد 
  .دارد



 کی نخبگانشگروه پز کتاب طالیی تست تغذیه مدرن 
 

       ٢٢  
  

هماهنگ بوده وعمل برداشت GLUT4پایینی داشته وبا KM، 1هگزوکیناز  )الفگزینه -34
  .وفسفوریالسیون گلوکز را انجام میدهد

غذاي خورده شده را افزایش داده وتحمل گلوکز بعد سیستم پارا سمپاتیک پاسخ انسولین به  )الفگزینه -35
در زمان استرس براي افزایش  از وعده غذایی بهبود می بخشد در حالیکه سیستم سمپاتیک ترشح انسولین را

  .دسترسی به گلوکز براي سیستم عصبی مرکزي مهار می نماید
  .دهد میدر دوران بارداري هورمون هاي الکتوژن جفتی، استروژن وپروژسترون ترشح انسولین را افزایش 

انجام  GLUT2، با GLUT5محققان بر این باورندکه انتقالفروکتوز در کبد به جاي  )الفگزینه -36
  .شود نمیدر کبد به خوبی بیان  GLUT5زیرا که   گیرد می
. خون در افراد هیپر تیروئیدي باال ودر افراد هیپو تیروئیدي پایین می باشدسطوح قند  )الفگزینه -37

هورمون تیروئیدي عملکرد اپی نفرین رادر افزایش گلیکولیز وگلوکونئوژنز باال برده وعمل انسولین رادر سنتز 
  .گلیکوژن وبه کار گیري گلوکز افزایش می دهند

هورمون تیروئید داراي عملکرد دو گانه است در حیوانات با افزایش سنتز گلیکوژن در دوز  )جگزینه -38
  .پایین انسولین وافزایش گلوکو نئوژنز در دوز باالي انسولین همراه است

 SREBPS(STEROI Regulatory element bindingسه نوع ایزو فرم  )الفگزینه - 39

protein)  شناخته شد کهSREBP-1CوSREBP-1a  در هموستاز متابولیکی گلوکز وSREBP2   در
فاکتورهاي رونویسی خاص بوده که نقش اساسی  SREBP1-Cو CHREBP.سنتز کلسترول دخالت دارند

  .رادر لیپولیز به دنبال دریافت باالي کربوهیدرات بازي می کنند
و موجب افزایش  دهد میدریافت الکل برداشت ومتابولسیم گاالکتوز توسط کبد را کاهش  )دگزینه -40

در زمان افزایش گاالکتوز تجمع گاالکتیتول متابولیزه نشده در چشم باعث کاتاراکت .شود میغلظت آن 
  .شود می
کاهش  Phlorizinجذب فروکتوز بوسیله  .درصد فروکتوز دارند70تا45میوه ها در حدود   )دگزینه -41

  .از جذب فروکتوز به تنهایی استجذب فروکتوز موجود در ساکاروز سریعتر  .یابد نمی
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در بافت هاي Aآلدوالز از آنزیمهاي متابولیسم فروکتوز به سه شکل وجود دارد که نوع )الفگزینه -42
در بافت هاي عصبی بزرگساالن  Cدر کبد، کلیه وروده بزرگساالن ونوعBجنینی وعضالت بزرگساالن، نوع 

  .شود میبیان 
ساعت اول کافی است اما در ورزش طوالنی چربی سوخت اول  3-1 ذخایر کربوهیدرات در )جگزینه -43

  .است
مصرف فروکتوز افزایش کمتري بر گلوکز خون وانسولین داشته وبنابرایناز دست دهی  )دگزینه -44

  .گلیکوژن عضالت راکند تر می نماید
کربوهیدرات  مقدارشامل  تست تنفسی در بررسی سوء جذب کربوهیدراتها  اشکاالت )الفگزینه -45

در عدم تحمل  .هیدروژن تنفسی تنها کسري از جذب است .جذب شده قبل از رسیدن به کولون معلوم نیست
  .به الکتوز کاربرد دارد

، phعوامل مختلفی بر نمایه گلیسمی تاثیر دارد که شامل ماهیت و ساختمان نشاسته، اندازه،  )دگزینه -46
  .مخلوط، روش پخت وزمان می باشد محتوي فیبر، پروتئین وچربی در غذاهاي

درصد کل انرژي دریافتی 10توصیه کرده که دریافت قندهاي ساده نباید بیشتر از   WHO)الفگزینه -47
کیلو کالري براي زنان 100باشد وطبق توصیه انجمن قلب آمریکا حد باالي دریافت انرژي از قندهاي ساده 

  .کیلوکالري براي مردان است 150و
  .است موتانس ارگانیسم عمده در پالك دندانی استرپتوکوکوس )بگزینه -48
اسید هاي مانند فسفریک اسید اضافه شده به برخی نوشابه ها می تواند در دمینیرالیزه شدن  )الفگزینه - 49

  .در پوسیدگی دندان ها نقش دارند
ویژگی مهمتر در پیش بینی ویسکوزیته توانایی نگه داري آب بوسیله فیبر و تخمیرپذیري دو  )دگزینه -50

  .فواید سالمتی فیبر در انسان میباشد
براي فیبر به صور کلی  Alکالري است  2000گرم بازاي یک رژیم  25نیاز روزانه به فیبر  )الفگزینه -51
تا  19در سنین  Alکیلو کالري انرژي است و با توجه به دریافت انرژي روزانه افراد  1000گرم در روز براي  14
و براي  21سال نیز براي زنان  50گرم است که در باالي  38گرم و براي مردان  25سال براي زنان تقریباً  50

  . گرم در روز است 29گرم و در شیردهی نیز  28در دوران بارداري . گرم در روز است 30مردان 
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  .رجوع شود 51به سوال  )دگزینه -52
مقدار باالیی آب جذب کردهو ژل می سازند که )گلوکان –Bماندد (فیبرها با ویسکوزیته باال )دگزینه -53

کشش معدي را افزایش داده و سرعت تخلیه معدي را کند می کنند  در حالیکه برخی دیگر مانند نشاسته مقاوم 
  . یا سبوس گندم بر روي کشش معدي یا زمان تخلیه اثر ندارند

فیبرهاي مانند پکتین و فروکتوالیگوساکاریدها به میزان وسیعی در کولون تخمیر در حالیکه  )جگزینه - 54
فیبرها می توانند موجب کاهش سطوح پروتئین . سلولز و سبوس گندم به کندي و یا هرگز تخمیر نمی شوند

  . آپولیپوپروتئین ها و فشار خون گردد Cواکنشگر 
معده و نسبت جذب گلوکز در روده کوچک را کاهش می دهند برخی فیبرها سرعت تخلیه  )دگزینه -55

یک مکانیسم فیدبکی (مانع ایلئالی. که با کاهش پاسخ انسولینی و در برخی موارد با احساس سیري همراه است
برخی فیبرهاي ویسکوز مانند . نیز بر سیري اثر دارد )دمهاري که انتقال غذا را در طول لوله گوارشی کنترل میکن

جو دوسر و پسیلیوم می توانند اثر بیشتري بر سیري داشته باشند اما فیبرهاي نامحلول مانند سبوس گندم و سبوس 
  . سلولز که در انتقال گوارشی بدن بدون تغییر می مانند ممکن است بر سیري اثر داشته باشند

هستند که نقش آنها در پروبیوتیک ها مانند الکتوباسیلوس ها و بیفیدوباکترها دو گونه اي  )دگزینه -56
فیبر (پکتین ها. افزایش قدرت ایمنی بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته و اثرهاي مفیدي بر افزایش ایمنی داشتند

گرم به ازاي هر گرم فیبر میشود در  3/1موجب افزایش وزن مدفوع تنها )بمحلول در میوه هاي تازه مانند سی
  . گرم به ازاي هر گرم فیبر میگردد 7/5حالیکه سبوس گندم موجب افزایش معادل با 
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  ها  چربی: فصل سوم
  در چه بافتهایی وجود دارند؟)VLCFAS(اسیدهاي چرب بسیار طوالنی زنجیر -1

  هر سه مورد ) دمغز                       )جاسپروماتوزوا                             ) برتینا                            )الف
  ضروري بودن  اسید چرب به چه چیز آن بستگی دارد؟ -  2

  موقعیت اولین باند دو گانه از سمت متیل انتهایی ) بموقعیت اولین باند دو گانه از سمت آمین انتهایی   ) الف
  محل باند دو گانه ) دتعداد باند دو گانه                                                     ) ج
  ؟شود میگانه چربیهاي غذایی به چه شکلی عمدتا ذخیره  باند دو – 3

  هیچکدام )دهر دو نوع                 ) جنوع سیس                    ) بنوع ترانس                         ) الف
  عمده ترین اسید چرب ترانس کدام است؟ – 4

  اسید پالمتیک ) داسید االیدیک          )جاسید میریسیک             )باسید اولئیک                         )الف
  منبع غذایی مهم اسید اولئیک کدام است؟ – 5

  روغن ماهی  –روغن ذرت ) بروغن زیتون                         –روغن بادام زمینی ) الف
  ماهی               _زرده تخم مرغ ) دکره                                           –روغن آفتابگردان ) ج
  در کدام مواد غذایی بیشتر است؟)CLA(منابع اسید کونژوگه – 6

  گوشت ها  )د      سبزیجات                        ) جحبوبات                      ) ب      غالت                  ) الف
  چه اثراتی را دارند؟)CLA(اسیدهاي کونژوگه – 7

  افزایش لیپید )د کاهش مقاومت انسولینی         ) جضد سرطان               ) ب دیابتوژن                    ) الف
  منبع عمده سیتواسترول کدام است؟            – 8

  غن ذرت رو) دروغن دانه سویا                      ) ج تخم بذرك          ) بروغن صنوبر                    ) الف
  فیتواسترولها چه اثراتی در بدن دارند؟ - 9

  هر سه مورد ) د           کاهش قند خون   )ج     کاهش لپیید خون   ) بکاهش کلسترول خون        ) الف
  توصیه انجمن قلب آمریکا در مورد میزان دریافت جربی ترانس چه میزان است؟ – 10

  درصد  2بیشتر از ) ددرصد           1کمتر از ) جدرصد            2کمتر از  )بدرصد          10کمتر از  )الف
  ؟نیستاز منابع خوب اسید لینولئیک اسید کدام  – 11

  گردو ) دروغن آفتابگردان           ) جروغن ذرت                           ) بدانه کتان              ) الف
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  ؟نیستاجزاء مهم صفرا کدام  – 12
   فسفولیپیدها ) داسترولها                 ) جفیتواسترولها            ) بنمک هاي صفراوي                  )الف

  ؟کند میهیدرولیز  TGلیپاز پانکراس اسیدهاي چرب بر روي کدام جایگاه  – 13
   3و  2و  1 )د                      3و   1 )ج                    3و  2) ب                                        2و  1) الف
  ؟کند میکولیپاز با متصل شدن با لیپاز در محیط روده چه نقشی را ایفاء  – 14

  ممانعت از چسبندگی لیپاز به قطرات چربی ) بممانعت از جدا شدن لیپاز در قطرات چربی             ) الف
  حفظ یکپارچگی قطرات چربی ) د                          هضم چربی در غیاب لیپاز                 ) ج

  کارایی کلی جذب تري گلیسریدها در بزرگساالن چند درصد است؟ – 15
  %  35 )د%                             30 )ج%                                95 )ب%                                     50) الف
  علت هضم بهتر چربی شیر مادر کدام است؟ – 16

  sn-2در موقعیت  c16: 0گرایش طبیعی  )ب        وجود لیپاز در شیر مادر               )الف
  محل پیوند دوگانه در زنجیر  )دطول زنجیره کم اسید چرب شیر مادر       )ج

  میزان کلسترول کدام ماده غذایی بیشتر است؟ – 17
  گوشت  )دحبوبات                     ) ج   زرده تخم مرغ                  )ب      سفیده تخم مرغ        )الف
  بطور معمول چند درصد کلسترول غذا جذب میشود؟ – 18

   80 – 60 )د                    60 – 40)ج                           40 – 20 )ب                          20 – 10)الف
  علت بیماري سیتواسترولمیا چیست؟ – 19

  ABCG8جهش درحامل پروتئینی ) ب                          ABCG5جهش درحامل پروتئینی  )الف
  الف و ب ) د         سیتواسترول                                     -Bجهش در  )ج

  تفاوت خاص ساختمانی استرولها در کجاست؟ – 20
  درجه هیدروژناسیون هسته استرون     )ب                                              زنجیره جانبی                          )الف

  همه موارد ) د         زنجیره جانبی           C24تعداد اتمهاي کربن در موقعیت  )ج
  کربن چگونه انتقال می یابند؟ 14اسیدهاي چرب کمتر از  – 21

  ورود به سیستم لنفاوي ) ب                                  با استفاده از لیپوپروتئینها                     ) الف
  همه موارد  ) د    ورود به گردش خون پورت بدون نیاز به لیپوپروتئینها              )ج
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  ؟کند میکدام چربی در تولید انرژي آسانتر عمل  – 22
  VLCFA)د                      LCFA)ج             MCFA )ب                                 SAFA)الف
  حامل اصلی تري گلیسریدها کدام است؟ – 23

  VLDL)دشیلومیکرون                  )ج        HDL)ب                       LDL )الف
  حامل اصلی کلسترول کدام است؟ – 24

  APOA)د                     VLDL)ج                  LDL )ب                         APOB100)الف
  ؟کند میکدامیک از آپولیپوپروتئینها لیپوپروتئین لیپاز را مهار  – 25

  APO-A-I)د            APO-C-III)ج                 APO-E)ب                        APO-C-II)الف
  بیشترین پروتئین در کدام لیپوپروتئین وجود دارد؟ – 26

  HDL )د                     VLDL )ج                      IDL )ب                                     LDL )الف

  استئاریدونیک اسید چه اثرمفیدي دارد؟  -  27
  کاهش دهنده کلسترول                          ) بضد سرطان                                                                  )الف

  کاهش تري گلیسرید  )دکاهش خطر بیماري قلبی و عروقی                                    ) ج
  مصرف اسیدهاي چرب ترانس چه اثراتی دارد؟ – 28

  کاهش تري گلیسرید ) دالف و ب                   )ج             LDL کاهش ) ب          HDLکاهش ) الف
  مصرف کدام گروه فیبرها اثر بیشتري در کاهش کلسترول دارد؟ – 29

  پکتین  )دهمی سلولز                  ) جلیگنین                         )بسلولز                        ) الف
  ؟گیرد میناثرات فیبر در کاهش کلسترول با چه مکانیسمی صورت  – 30

  جدا کردن کلسترول از اسیدهاي صفراوي در روده کوچک  )الف
  کاهش جذب کربوهیدرات و به طبع آن کاهش سرعت سنتز کلسترول  )ب
  تولید اسیدهاي چرب کوتاه زنجیره و جذب سریع از طریق گردش پورت  )ج
  مستقیم به کلسترول غذاییتبدیل )د

  ارتباط بین مصرف الکل و افزایش کلسترول در گردش چگونه است؟ – 31
  رابطه مستقیم) دشکل             Jرابطه  ) جرابطه سینوسی             ) برابطه سیگموئیدي                  ) الف
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  به ترتیب کدام نوع اسید چرب سریعتر اکسیده میشود؟  – 32
  SCFA -  PUFA -  SAFA )ب                                            SAFA–PUFA–MUFA )الف

  SCFA–SAFA–PUFA)د                                                PUFA–SCFA–MUFA)ج
  در چه حالتی افزایش می یابد؟)شاخص پراکسیداسیون لیپیدي(TBARSمیزان  – 33

  MUFAغلظت پایین  )ب                           MUFAغلظت باالي  )الف
   PUFA غلظت پایین  )د                               PUFA غلظت باالي  )ج

  ؟نیستکدامیک از محصوالت پراکسیداسیون لیپیدي  – 34
  )H2O2(پراکسید هیدروژن )ب                       )OH(رادیکال هیدروکسل )الف

  اپوکسید ) د                                      )O2(اکسیژن منفرد) ج
  ؟نیستکدامیک محصول نهایی پراکسیداسیون لیپیدي  – 35

  گازهاي هیدروکربنی  ) بآلدئیدها                                                  ) الف
  هر سه مورد صحیح است  )د    لیپوفوزین                                                ) ج

  قابل اندازه گیري ترین محصول پراکسیداسیون لیپیدي چیست؟ – 36
  لیپوفوزین ) بگازهاي هیدروکربنی                                    )الف

  پراکسیدهیدروژن ) دمالون دي آلدئید                                              )ج
  سمیت پراکسیدها به چه دالیلی است؟ – 37

  توانایی اکسید کردن گروههاي تیول پروتئینی   ) الف
  اکسید کردن گلوتاسیون و سایر ترکیبات سولفیدریل  )ب
  تشکیل رسوب نامحلول لیپوفوزین در دیواره سرخرگ یا بافت عصبی   ) ج
  هر سه مورد ) د

  ؟نیستاز محصوالت عمده اکسیداسیون کلسترول کدام  – 38
  لیپوفوزین )د                  cholestane-3B )ج          6betaepoxide )ب     alfaepoxide 6 )الف
  رژیم غذایی چه اثري در کنترل اکسیداسیون لیپیدي دارد؟ – 39

  تغییر در میزان آنتی اکسیدانها  )ب                         PUFAتغییر در میزان ) الف
  هر سه مورد   )دپالسما                     LDLکنترل حساسیت  )ج
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  رژیم حاوي کدام نوع چربی مقاوم تر در مقابل پراکسیداسیون است؟ – 40
  SCA )د                 MUFA )ج                    SAFA)ب                     PUFA)الف
  آنزیم دسچوراز به ترتیب به کدام گروه اسید چرب است؟گرایش  -41

  )n-9( اولئیک اسید –)n-7(پالمتیک اسید –)n-9(االیدیک اسید  )الف
  )n-9(اولئیک اسید  –)n-6( لینولئیک اسید –)n-3(لینولنیک اسید a)ب
  ) n-9 ( اولئیک اسید –)n-3 ( لینولنیک اسید a–)n-6( لینولئیک اسید )ج
  ) n-6 ( لینولئیک اسید -)  n-3( لینولنیک اسید a–)n-9( اولئیک اسید )د

  چه عامل نشانگر کمبود اسید چرب ضروري است؟ – 42
  n-6/n-9>0/4)د             n-6/n-9<0/4)ج            n-9/n-6>0/4)ب       n-9/n-6< 4/0)الف
  در مقایسه  با مصرف دیگر چربیها چه اثراتی دارد؟ PUFAمصرف چربیهاي غنی از  – 43

  افزایش بیوسنتز تري گلیسرید              )بکاهش بیوسنتز کلسترول                   ) الف
  کاهش بیوسنتز تري گلسیرید ) د             افزایش بیوسنتز کلسترول           )ج

  کدام است؟  نادرستدر مورد سنتز کلسترول پاسخ  – 44
  سنتز کلسترول غیر کبدي حساسیت باالیی به کلسترول غذایی و نوع چربی دارد  ) الف

  سنتز کلسترول کبدي حساسیت باالیی به کلسترول غذایی و نوع چربی دارد   )ب
  . ساعت ناشتایی بیوسنتز کلسترول بصورت کامل متوقف میشود 24بعد از  )ج
  میلی گرم کلسترول در روز به هورمون استروئیدي تبدیل میشود  50 )د

  کدامیک از ژنهاي زیر باعث گسترش آترواسکلروز میشود؟ – 45
  PPAR_delta)د         PPAR-gama)ج                 PPAR-beta)ب           PPAR-alfa) الف
46 –DHA در کدام فسفو لیپید وجود ندارد؟  

  اسید آرا شیدونیک  ) دفسفاتیدیل کولین          )جفسفاتیدیل اتانول امین        )بفسفاتیدیل سرین        )الف
  کدام لوکوترین میانجی کلیدي در اختالالت تکثیري و التهابی است؟ – 47

  LTC4  )د                         LTD4)ج                         LTB4 )ب                   LTB5  )الف
  ؟کند میناسید آراشیدونیک کدام پروستاگالندین را تولید  – 48

  PGI2 )د                    PGF2A )ج                        PGE2 )ب                     PGF1A )الف
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  مصرف کدام دسته از اسیدهاي چرب در مهار پاسخ ایمنی پاتولوژیک موثر است؟ – 49
 لینولیئک اسید ) داسید آراشیدونیک          )جدي هوموگاما لینولنات          ) بآلفا لینولنیک اسید      ) الف

  ؟نیست  n-6کدامیک از موارد زیر از کارکردهاي اسید چرب  – 50
  حفظ و نگهداري رشد پوست و مو           ) ب             دخالت در رشد              )الف

  تنظیم متابولیسم لیپید ) د      تنظیم متابولیسم کربوهیدارت    ) ج
  ؟نیستکدامیک از عالئم کمبود اسیدهاي چرب ضروري  – 51

  زود التیام یافتن زخم ) د       پرنوشی        ) جکبد چرب              ) بفلسی شدن پوست          ) الف
  چند درصد شیر مادر از اسیدهاي چرب ضروري بلند زنجیر است؟ – 52

  درصد  10 )د    درصد          1) جدرصد                  3-2 )بدرصد                  5-4 )الف
  سنتز ایکوزانوئیدها در کدام دوره زندگی بیشتر است؟ – 53

  نوجوانی  )دمیانسالی             ) جکودکی                        )بنوزادي                       ) الف
  کدامیک از ایکوزانوئیدها در بهبود زخم پوستی موثرتر است؟ – 54

  EPA)د    دي هوموگامالینولنیک اسید      ) ج       لینولئیک اسید         )ب لینولنیک اسید            ) الف
  در دوران بارداري چقدر است؟ DHAتوصیه به مصرف  – 55

  ¼g/d )د                    g/d 300 )ج                   mg/d 200)ب                 mg/d 300)الف
  حداقل نیاز به اسید لینو لئیک براي رشد در دوران نوزادي چقدر است؟ – 56

  درصد  1کمتر از  )د        درصد        5/4-1 )ج        درصد              20 )ب    درصد                10) الف
  جهت عدم بروز عالئم کمبود چقدر است؟ 6مقادیر مطلوب امگا  – 57

  درصد  7تا  5)د          درصد             5)ج   درصد              3تا  1 )ب        درصد               3 )الف
  تأمین شود؟ DHAو  EPAچند درصد از کل کالري باید از  – 58

  درصد  6تا  4 )د     درصد           3تا  2 )ج            درصد          0,3 )بدرصد                     1 )الف
  باعث آسیب دستگاه تولید مثل میشود؟ FAکمبود کدام  – 59

  اسید پالمتیک  )د            اسید اولئیک   )ج    اسید لینولئیک                )ب                      EPA)الف
  ؟شود نمیمصرف  MCTدر کدام مورد  – 60

  سیروز ) د        سرطان                )جاختالالت هضم چربی         )بایدز                         )الف


